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Betreft: Verzoekschrift 1104/2007, ingediend door Alain Larralde (Franse 
nationaliteit), namens de organisatie voor landleven (Association pour la 
Serenité à la Campagne), gesteund door zeventien medeondertekenaars, over 
gieren die broedende dieren aanvallen in de Franse Pyreneeën

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit zijn bezorgdheid over het ernstige probleem waar veehouders in de Franse 
Pyreneeën mee kampen sinds gieren zijn begonnen hun fokdieren, met name kalvende koeien, 
aan te vallen. Dit is financieel gezien een behoorlijke klap voor de veehouders. De 
verandering in het gedrag van gieren op zoek naar voedsel kan hoofdzakelijk worden 
teruggevoerd op de inspanningen om de verspreiding van BSE en vogelgriep tegen te gaan, 
waaronder het verzegelen van stortplaatsen en het verbod om kadavers buiten te laten liggen. 
Indiener verzoekt het Europees Parlement daarom maatregelen te nemen, waaronder 
maatregelen om veehouders en hun vee te beschermen, een passende compensatie van 
financieel verlies en een gegarandeerde inachtneming van de Europese bepalingen inzake 
voederstations voor aasvogels.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

In het recente verleden hebben de bevoegde autoriteiten van bepaalde lidstaten en 
vogelbeschermingsorganisaties de Commissie geïnformeerd over gebleken veranderingen in 
het gedrag van gieren. Deze veranderingen schrijven zij toe aan voedselschaarste, en in het 
bijzonder aan de beperkte toegang die deze vogels hebben tot de kadavers van 
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gedomesticeerde dieren.

In overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1774/2002 inzake niet voor menselijke 
consumptie bestemde dierlijke bijproducten1 is het voederen van dierlijke bijproducten, 
waaronder dierlijke kadavers waarvan het vlees niet bestemd is voor menselijke consumptie, 
aan wilde dieren waaronder gieren, toegestaan onder bepaalde voorwaarden die erop zijn 
gericht om de overdracht van ziekten die overgedragen kunnen worden op mensen en dieren 
te voorkomen. Deze voorwaarden zijn omschreven in Beschikking 2003/322/EG2. In 
overeenstemming met deze beschikking is voederen alleen toegestaan in combinatie met een 
goedgekeurd programma voor het behoud van wilde dieren, dat wil zeggen als er een erkende 
behoefte bestaat om een specifieke soort in een bepaald gebied te beschermen. Het doel van 
deze regels is om een balans te creëren tussen de bevordering van biodiversiteit en de 
bescherming van de gezondheid van mens en dier.

De Commissie zal de in het verzoekschrift verstrekte informatie gebruiken in verdere 
beraadslagingen over de regels betreffende het voederen van bepaalde beschermde soorten 
vogels.

In het kader van Beschikking 90/424/EEG van de Raad betreffende bepaalde uitgaven op 
veterinair gebied3 is er geen voorziening voor een financiële bijdrage uit communautaire 
fondsen voor het verlies dat door boeren is geleden als gevolg van aanvallen van roofdieren, 
waaronder die waarnaar wordt verwezen in het verzoekschrift.

Aan de andere kant is in het kader van het beleid voor de ontwikkeling van het platteland, 
gereguleerd door Verordening (EG) nr. 1698/2005, die in Frankrijk voornamelijk wordt 
toegepast via het programma voor ontwikkeling van het platteland voor Europees Frankrijk 
(Programme de Développement rural pour l'Hexagone (PDRH)), een geheel van specifieke 
maatregelen voor steun voor de herderseconomie (instrument 323C) voorzien. Dit omvat
voornamelijk steun voor investeringen die noodzakelijk zijn voor een goed beheer van 
kuddes. Het PDRH is in werking gesteld door de gedecentraliseerde staatsdiensten in de regio,
de Regionale Directoraten voor Landbouw en Bos (Directions Regionales de l'Agriculture et 
de la Forêt), die de geschiktheid kunnen onderzoeken van dit instrument ter ondersteuning 
gericht op moeilijkheden die worden veroorzaakt door het nieuwe gedrag van gieren.

                                               
1 (PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 399/2008 van de 
Commissie, PB L 118 van 6.5.2008, blz. 12).
2 PB L 117 van 13.5.2003, blz. 32. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2005/830/EG (PB L 311 
van 26.11.2005, blz. 40).
3 (PB L 224 van 18.8.1990, blz.19. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2006/965/EG, PB L 397 van 
30.12.2006, blz. 22).
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